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O

p pure fictie gebaseerde verha-

hun verhalen, waren de belangrĳkste en meest de-

len consumeren we – in groten

structieve kracht die het dierenrĳk ooit had voort-

getale – vanuit onze behoefte

gebracht.”4

aan vermaak. Netflix en verge-

lĳkbare streamingdiensten voorzien door hun

De Grote Verhalen

alom aanwezige beschikbaarheid en enorme

Jean-François Lyotard schreef in 1979 dat de tĳd

kwantiteit meer nog dan romans en films in die

van de Grote Verhalen voorbĳ is.5 Daarmee doel-

behoefte. Ze bieden een overvloed aan langlo-

de hĳ op de grote ideologieën van de afgelopen

pende verhalen met series in uiteenlopende

tweeënhalve eeuw: communisme/marxisme, so-

genres waarmee een breed publiek zĳn honger

cialisme, liberalisme, modernisme, heilsleren als

eindeloos kan bevredigen.

katholicisme en protestantisme. Het verhaal van
vooruitgang, het verhaal dat we toewerken naar

De duistere kant
van verhalen

Wat verhalen cognitief gezien doen, is de afgelopen

een Hoger Doel. Het zĳn verhalen die ons laten ge-

twee decennia uitvoerig onderwerp van onderzoek

loven in een doel dat boven het puur persoonlĳke

geweest. Een belangrĳke functie is dat verhalen –

uitstĳgt. Een betere wereld. De geschiedenis leert

in onderzoek vaak aangeduid als narratives – ons

echter dat het beloofde ideaal nooit werd bereikt

een fictieve werkelĳkheid intrekken (immersion into

of – in het geval van heilsleren – bewezen is met

the text).1 We worden meegesleept. Omdat we de

waarneembare feiten.

betovering niet willen laten verstoren, verliezen we

Maar deze Grote Verhalen hebben de wereld wél

onze kritische zin.2

veranderd. Collectief geloof in het communis-

Er is ook een ander soort verhalen dan de puur fic-

me onttroonde de oude klassenmaatschappĳ in

tionele. Behalve aan vermaak hebben we ook be-

Rusland en bĳ uitbreiding in landen als Roemenië,

hoefte aan zingeving, aan geloof in een hoger doel,

Polen, Hongarĳe en Tsjechoslowakĳe die onder het

aan troost voor leed en teleurstelling in ons leven,

Sovjetregime zouden komen te vallen. Het socia-

aan hoop. We willen geloven in een hiernamaals, in

lisme emancipeerde in Europa de arbeidersklas-

terugkeer na de dood, in het ontmaskeren en ont-

se, waardoor in het Westen welvaart gelĳkmatiger

tronen van een zichzelf bevoordelende en in stand

verdeeld wordt dan in vorige eeuwen. Dat demon-

houdende elite, in de kracht van onze natie die zich

streert de enorme kracht van verhalen. Een kracht

kan ontdoen van ‘vreemde smetten’.

die nog altĳd ronduit gevaarlĳke kanten heeft. Goelags, genocides en de onderdrukking zĳn daar de

De duistere kant

wrange bewĳzen van.

Harari maakt aannemelĳk dat het evolutionaire
succes van de homo sapiens toegeschreven moet

Afgebroken en weer opgebouwd

worden aan zĳn vermogen tot het creëren van

Waar Lyotard in 1979 vaststelde dat de tĳd van de

mythen waarin grote groepen geloofden. Mythen

Grote Verhalen voorbĳ was, lĳkt het er inmiddels op

die een onderlinge band schiepen die een voor-

dat ze weer terug zĳn. In de vorm van het nieuwe

waarde is om het als tamelĳk nietige wezens op

nationalisme dat zich manifesteert als anti-europe-

te kunnen nemen tegen fysiek machtiger soorten.

anisme (met de Brexit als voorlopig ultieme uiting)

Soorten zoals de neanderthalers, maar ook an-

en het America First van Donald Trump. Grote Ver-

dere diersoorten die overal waar de sapiens zich

halen gedĳen goed bĳ de dreiging van een Grote

vestigden systematisch werden uitgeroeid. Harari

Vĳand. Dit keer zĳn dat ‘Brussel’, elites die elkaar

vestigt daarmee meteen de aandacht op de duis-

de hand boven het hoofd houden, parasieten die

tere kant van ons vermogen tot het scheppen van

all over the world de Amerikaanse economie leeg-

verhalen: “De rondtrekkende groepen sapiens, met

zuigen en tegen wie reële dan wel virtuele muren
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moeten worden opgeworpen.

Als we ons leven fictionaliseren in een door onszelf

Zo vindt permanent deconstructie6 plaats. Een

gecreëerd en geregisseerd toneelstuk, wat bete-

steeds weer afbreken en weer opbouwen van ver-

kent nepnieuws dan nog in dit licht? Als de waarde

halen. Grote verhalen worden na verloop van tĳd,

van waarheidsgehalte haar relevantie verliest. Wat

als ze niet meer houdbaar blĳken, afgebroken: ge-

doet het er dan nog toe?

loof in goden, geloof in heksen, geloof in kwade
geesten, geloof in een heilstaat. Nieuwe verhalen

De communicatieprofessional

komen ervoor terug. We kunnen niet leven zonder.

Communicatieprofessionals bĳ uitstek helpen ver-

Kleinere verhalen zĳn in de plaats gekomen van de

halen te creëren waarin groepen mensen geloven.

Grote Zienswĳzen. We zien het in de politiek: loka-

Het verhaal van de organisatie waarop we trots

le partĳen die opkomen voor directe, persoonlĳke

moeten zĳn als medewerkers: de organisatie die

belangen van de inwoners nemen het over van par-

we onze klandizie moeten gunnen, de organisatie

tĳen met een beleid dat het persoonlĳke overstĳgt:

die politici moeten vertrouwen. Het verhaal van de

een rechtvaardige samenleving, zoals een zorgza-

leider in wiens handen we ons lot moeten leggen.

me samenleving, een hecht Europa.

Wiens vaandel we moeten volgen. Wiens opdrachten we zonder vervelende vragen moeten uitvoe-

Mythologisering van de kleine mens
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ren.

De kleine verhalen hebben ook bezit genomen
van de traditionele media. Gewone mensen die de

Communicatieprofessionals helpen mythes te cre-

hoofdrol in het verhaal van een stukje van hun ei-

eren. Mogelĳk onbewust van het doel dat ze die-

gen leven spelen. Een verhaal op het grensvlak van

nen en van de consequenties die dat kan hebben.

fictie en realiteit. Een boer die een vrouw zoekt wat

Moeten we het debat daarover langzamerhand niet

‘hartverscheurende’ taferelen oplevert van door

eens voeren?

www.publiquest.nl
www.publiquest.nl

twĳfel verscheurde mannen en afgewezen vrouwen. Liefdesrelaties die zwaar op de proef worden
gesteld door geënsceneerde verleidingspogingen
op een tropisch eiland. Een gezin dat alle sche-

‘Als we niet passen in
het scenario van onze
eigen biopic, laten
we ons verbouwen
met botox,
lichaamscorrecties,
haartransplantaties,
gebitscorrecties'
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pen achter zich verbrandt en een nieuw leven pro-
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COMMUNICATIE ALS STRATEGISCH UITGANGSPUNT
Of het nu gaat om het versterken van de reputatie, het krijgen en behouden

Tijdens onze collegereeksen Public Affairs & Stakeholdermanagement en

van draagvlak of vertrouwen bij betrokkenen: communicatie is belangrijk bij

Strategische Communicatie nemen experts je mee in de laatste ontwikkelin-

alle strategische thema’s in een organisatie. Daarnaast is voor steeds meer

gen en inzichten op strategisch communicatiegebied. Ook zie je direct de

organisaties de relatie met de omgeving en stakeholders een voorwaarde om

toepassingen in de praktijk, waardoor je de opgedane kennis gelijk kan

organisatiedoelen te behalen. Tegelijkertijd groeit de impact van wet- en

toepassen in je werk.
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